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Vážení občané, vážení partneři Zdravého města, vážení zástupci neziskových organizací,
vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolte, abychom vás prostřednictvím nového e-mailového informačního servisu seznámili s vybranými akcemi, které se uskuteční 
v nadcházejícím období ve Strakonicích, jakož i s dalšími zajímavými a důležitými informacemi.

Michal Novotný
koordinátor Zdravého města a MA21

Přivítejme jaro v     čistém městě  

Pracovníci Městského úřadu Strakonice a zaměstnanci Technických služeb Strakonice se již 
tradičně ve čtvrtek 11. dubna odpoledne pustí do úklidu města ve vytipovaných 15 
lokalitách, které nejsou vhodné pro strojové čistění. Pokud byste se chtěli přidat k této 
dobrovolné  akci, jste srdečně vítáni. 

Dobrovolníci, jednotlivci i skupiny, se mohou hlásit na mail zdravemesto@strakonice.eu, nebo 
na telefon 383 700 116 (M. Novotný). 
Sraz pro nepřihlášené je ve 14:30 před Městským úřadem Strakonice.

VI. ročník Čištění řeky Otavy

Hledáme dobrovolníky, vodáky i pěší, pro letošní ročník. Akce proběhne 20. dubna 2013, 
sejdeme se v 8:00 hod. na parkovišti pod Hvězdou. 
Rukavice a pytle na odpadky jsou zajištěny. Pro dobrovolníky, kteří chtějí čistit z vody 
připravíme i lodě. V případě Vašeho zájmu se, prosíme, hlaste na e-mail: 
michaela.zabranska@mu-st.cz  nebo na tel.: 383 700 847.

Strakonické vítání léta

Ač tomu počasí nijak nenasvědčuje, blíží se zahájení letní turistické sezóny. Akce plná zábavy 
a oddechu se uskuteční v sobotu 27. dubna na druhém hradním nádvoří 
strakonického hradu.  Dopoledne začne cyklo a pěším turistickým výletem, odpolední 
program zahájí ve 13:00 hod.

Strakonice čistější a krásnější

Je název dlouhodobé aktivity,  či  kampaně, kterou se Strakonice  chtějí  svým dílem připojit
35 miliónům dobrovolníkům na celém světě, či chcete-li k 16 000 dobrovolníkům v ČR, kteří se
každoročně  zapojují  do  světové  kampaně  Ukliďme svět!  -  Clean up  the  World. Tato
aktivita  navazuje  na  řadu  dílčích  akcí,  které  se  ve  Strakonicích  již  děly  a  dějí  –  akce
Ekoporadny při Šmidigerově knihovně, aktivity ČSOP či iniciativy Jsme Strakonice nebo odboru
životního  prostředí  MěÚ  a Technických  služeb  Strakonice.  Cílem  je  tyto  dobré  aktivity
zviditelnit, podpořit a motivovat i další občany a organizace k péči o své okolí a k hrdosti na
své město. Jedná se o aktivitu dobrovolnou. Cílem v žádném případě naopak není tyto aktivity
řídit, nařizovat či jimi nahrazovat běžné služby například technických služeb. 

Dubnovými akcemi navíc přispějeme k oslavě Dne Země, který připadá na 22. dubna.
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Více o kampani naleznete v článku dubnového Zpravodaje města nebo zde a aktuality můžete
hledat v samostatné sekci.

Pokud se chcete připojit jako jednotlivec, sledujte novinky na našem webu nebo nám napište
na mail uvedený níže. 

Pokud chystáte nějakou úklidovou či zkrášlovací akci jako skupina (parta kamarádů, nezisková
organizace  či společenství  vlastníků  bytových  jednotek  atd.),  kontaktujte  nás  na  mailu
zdravemesto@strakonice.eu, vaši  akci rádi zveřejníme  a domluvíme se, zda ji nemůžeme
podpořit ještě nějakým jiným způsobem. 

Sraz pro nepřihlášené je ve 14:30 před Městským úřadem Strakonice.

Na farmářské trhy letos v pátek!

Farmářské trhy ve Strakonicích se v roce 2013 budou konat každý druhý pátek odpoledne 
od 14 do 18 hodin. Opět si budete moci vybrat z nabídky rostlinných a živočišných produktů 
a chybět nebudou ani řemeslné výrobky. První farmářský trh se uskuteční 12. dubna. 
Místem konání bude první hradní nádvoří.

Více informací a aktualizované seznamy prodejců zde.

Trhy organizuje Ekoporadna při Šmidingerově knihovně ve spolupráci s městem Strakonice.

Jaké akce se nedávno uskutečnily?

 Jarní setkání s     občany  
Již páté setkání s občany, které se uskutečnilo v úterý 19. března v Rytířském sále, 
se věnovalo tématu Strakonice čistější a krásnější. Úvodní prezentace byly věnovány
údržbě zeleně, ekologické výchově, letošním aktivitám Dětského zastupitelstva 
a aktivitám Českého svazu ochránců přírody. 
Po nich již mělo 55 přítomných možnost debatovat nejen o čistotě a zeleni. 
V dvouhodinové diskusi zazněly náměty týkající se revitalizací sídlišť, financování 
údržby zeleně i některých neukázněných pejskařů.

 Třetí veřejné setkání k projektu revitalizace vnitrobloku Dukelská
Setkání se uskutečnilo 25. března na městském úřadě a účastnilo se ho 11 občanů 
z dané lokality. Tématem byly finální úpravy projektu.

 Workshop k sociálním službám
Účastníci workshopu, 27 lidí převážně ze sociálních služeb, si vyslechli prezentace 
o stavu monitoringu Komunitního plánu sociálních služeb Strakonicka. Více informací
a prezentace z workshopu, který se uskutečnil 27. března na MěÚ Strakonice, 
najdete v nejbližší době na stránkách www.kpss-st.cz. 

 Slavnostní otevření nízkoprahového centra CROSS  
Občanské sdružení Prevent za podpory města otevřelo v Lidické ulici dlouho 
očekávané nízkoprahové zařízení pro děti a mládež z ulice. Slavnostní přestřižení 
pásky se uskutečnilo 27. března.

Co se chystá – výběr  ze zajímavých akcí ve Strakonicích a okolí

 Komentovaná prohlídka kaplí a kostela sv. Václava na hřbitově  
Sraz v sobotu 6. dubna ve  14:00 hod.  
Sraz před kostelem. Vede doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. Po skončení půjdeme ještě k 
Václavské lípě a pak na Starou řeku, kde kromě přírodovědných pozorování zároveň zkontrolujeme pořádek
od listopadové akce „Ukliďme svět“. Pytle budeme mít s sebou, takže stačí si vzít jen rukavice.
Pořádá: Šmidingerova knihovna, pobočka Za parkem

 Odemykání řeky Otavy  
Sraz v sobotu 6. dubna v 11:00 hod. v kempu v Sušici  
Tentokráte spíše pro otužilce. 
Splouváme do Horažďovic, občerstvení je zajištěno. V případě nedostatku vody končíme na jezu pod Rabím
ř.km 82,25.
Pořádá: Lodě Slavík, půjčovna lodí
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 Škola finanční gramotnosti  
První lekce v úterý 9. dubna, nutná přihláška předem.  
Slýcháte stále častěji o dluhové pasti? Víte, jak se jí vyhnout? Nevyznáte se v důchodové reformě? Nevíte, 
jak nejlépe na rodinné finance? 
Připravujeme 6 lekcí v těchto termínech: 9. 4., 16. 4., 23. 4., 30. 4., 7. 5., 16. 5. Vždy Od 15:30 hod.
Pořádá: Šmidingerova knihovna ve spolupráci poradenskou společností Partners

 Den Země - přírodovědná ekologická soutěž  
V pondělí 22. dubna ve  14:00 hod., Centrum ekologické výchovy Podskalí
Soutěž je určena pro žáky ZŠ od 4. do 9. tříd. Přihlášky je třeba odeslat nejpozději do 18.4. 2013 na mail 
kulhova@ddmstrakonice.cz. 
Pořádá: DDM Strakonice, za podpory Zdravého města Strakonice

 Archeologické výzkumy ve Strakonicích  
Ve středu 24. dubna ve  17:00 hod., kapitulní síň strakonického hradu
Přednáší: Mgr. Eduard Červenka (archeolog muzea)
Příspěvek bude věnovaný archeologickým výzkumům ve městě v posledních třech letech – kaple a krypty 
na hřbitově sv. Václava, špitál u sv. Markéty, panský mlýn na hradě. . ..
Pořádá: Muzeum středního Pootaví

 Čarodějnický rej v maskách  
Sraz v pondělí 29. dubna ve  14:00 hod.  v MC Beruška
Z Berušky se společně vyrazí na prostranství pod Hvězdou, kde budou pro děti připraveny soutěže. 
Zvonečky a vuřty s sebou.
Pořádá: Mateřské centrum Beruška

Ve Strakonicích se třídí i  textil?

Mimo běžně tříděných komodit (plasty, papír a sklo) se ve Strakonicích od června roku 2011 
třídí rostlinné oleje a od srpna roku 2012 i textil. V prosinci roku 2012 přibyl kontejner 
Diakonie Broumov, který je určen na třídění starého šatstva, které je dále využitelné pro 
humanitární účely.Jen za první měsíc roku 2013 bylo v tomto kontejneru shromážděno více jak
1,8 tuny dále využitelného šatstva.

Ovocné stromky se vrátí do jihočeské krajiny?

Třicet tisíc korun na výsadbu a propagaci původních druhů ovocných stromů získal projekt 
města Strakonice Zahradou poznání. „Koncem dubna bude v obcích našeho regionu vysazeno 
asi osmdesát mladých jabloní odrůd Croncelské, Zlatá reneta, Panenské, Matčino či Malinové,“ 
informuje autor projektu Miroslav Šobr z odboru životního prostředí Městského úřadu 
Strakonice. Výsadba je spojena s ekologicko osvětovou soutěží Putování románovou krajinou.

S     tetrapackem můžete i vyhrát?  

Za odevzdané použité nápojové kartony můžete získat hodnotné ceny. Soutěž „Třiďte Tetra 
Pak a vyhrajte“ vyhlásilo dětské zastupitelstvo v rámci letošního projektu Strakonice 
čistější a krásnější. Předtištěné samolepky získáte v Městském informačním centru 
Strakonice, na všech strakonických základních školách nebo si je můžete stáhnout a vytisknout
zde nebo na facebooku DZ. Soutěž trvá do 31. května.

Ocenění pro město Strakonice

Město Strakonice získalo dvě ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za 
rok 2012. 

Cenu za inovaci získalo město za Společný grant Zdravého města Strakonice a Komunitní 
nadace Blanicko – Otavské, díky kterému bylo již podpořeno 24 projektů místních neziskových 
organizací celkovou částkou 300 000 Kč. 

http://www.strakonice.eu/content/tiskova-zprava-c-2-21-unor-2013
http://www.facebook.com/pages/D%C4%9Btsk%C3%A9-Zastupitelstvo-Strakonice/150449401667415?fref=ts
http://www.strakonice.eu/sites/default/files/detske_zastupitelstvo/samolepka_tetrapack.jpg
http://www.strakonice.eu/content/tridte-tetra-pak-vyhrajte-1-brezen-2013
http://www.strakonice.eu/content/projekt-2013-putovani-romanovou-krajinou-23-leden-2013
http://www.strakonice.eu/content/projekt-zahradou-poznani-ziskal-financni-podporu-7-brezen-2013
http://www.mcberuska.cz/
http://www.muzeum-strakonice.cz/?aktualita=0
mailto:kulhova@ddmstrakonice.cz
http://ipos.webnode.cz/products/a22-4-2013-den-zeme/
http://www.knih-st.cz/akce/skola-financni-gramotnosti


Cenu za kvalitu získal městský úřad za využívání benchmarkingu, který slouží již řadu let úřadu
pro srovnávání jeho výkonnosti s městskými úřady jiných měst.

Ukliďme si Volyňku!

Akci v rámci kampaně Ukliďme si svět! Pořádájí společně Ekoporadna při Šmidingerově 
knihovně spolu s ZO ČSOP Strakonice, neformální skupinou Jsme Strakonice a o.s. Volyně 
v dolyně. Odvoz nasbíraných odpadů zajistí Technické služby Strakonice. Vše začne v sobotu 
11. května ve 13:00 hod.

Informační servis rozesílá Zdravé město Strakonice, emailový kontakt: zdravemesto@strakonice.eu 
Informační servis je ke stažení ve formátu pdf na adrese www.strakonice.eu/zdravemesto, menu Informační servis.
Použité fotografie pocházejí z archivu MěÚ Strakonice. 
© Zdravé město Strakonice, 2013 (www.strakonice.eu/zdravemesto).

Pokud si nepřejete tento informační servis dostávat, odepište na tento mail a do předmětu mailu napište „Odhlásit“.
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